zientzi gai orokorrak

SISTEMA ERAGILEAK
Pedro Legorburu

rionputagaiiuaz hobeto baiiatzeko eta bcre rrabilera ersazteko programa-multro barru garatu dira, eta 5istema Eragiie izcnaz
erauJtrcn dira Sistema eragtlea konputagailuar 'aguntzen diotcn bilduma ordema!ua da.
s r i n crrutiraz eta prozeduraz osatur k ur t da
Eia generalki, funvio hauek. edoB nauetat k
batzu betetren di:u
M~rnoria,sarrera-trteerako unrtateak e B
Seste gaiku c t a d~sposittbobauelcn gestiaa
€ r r ~ r c c nrratarnendua
Operatzaiiearen eta 5isternaren arteic krimunikarioen koordinazioa
D~*nboraerreala rnubtnprozesu cta rni~lr..
programarloaren egirikiZunPLar7 eragrhpten
-nP:Pwla

*
*

Rc~PYciiatikdatuahjasotzeko. irprimaqailuan datuak ida?tcko, diskoan datuak erre2 S
tratzcko eta bcrre5kurdtZekO bezalaho zatiak agcrtu bchar drra honpupqialu-programa
guztietan Lcren eta mikroprozesadoreak
makina-aqindu multzo bakar Da: exekutatzen
duercr programen zati homuri horieb, norrnaiki sislcma craqilean b!ltzen diaa
Horreta. sstema cragilearen bidc? nipatuti~koclernentu komunah, programa nagusian
:ri?rtatren baldin badira. pri3gramaizailcah
rncrgia eta denhora asko aurrrxra dczake
Programa-multzo honek. i i ? t c v a eradilcak, konpuriqailuen errcndinicndua hobc-

ven du era knnputagailua crosoago erab
tzeho laquntza ematen dio erabiltzatleari €ta
prwgrarnd asmaPecakoan, programatzailea I i 5 r ~
qcr,'itLPn da aplikario bahoivarn dagnzkicin raT8 propioetan iharduteko

Monirore-programa ba: cdukizea. sistema craqitearen ornarrizkci ezuugarri bat da
Progran'? honen zcr~iqinahhauei. dqra qa trierakn programen exc.kuzioaren konnrnr? erarnatca. k@npu:ar,nliu~?rfnfuntzionamrndliarr
cusrea. crperatz?, c a i parte h a r t i ~bdrik, behar
bcharrezkoa drncan izar ezik
iAoiitore-programa niemorlt nzglistari
fbgonk h a r da beti Batzutan zati tia! ba4arrrk
hQkaV?l d? mernorPan, zati cgoiltarsa. 7ain
zuzcri Cidrnrrakciair beh;irrwhoak direveal
diskrtr:tih dcituak rzz:en dira
ZcirPi eta hamasel b i ~ e - Orr.kropr01~5adriFr~q
lzdteak. ~rahiIt.?dile
batez edci ariikez
1a.i rq:cciri auhemk r t d m~krcikonpu:aga~~uen
5arcFn aukerabrdcak, mota Eiesl?crcf~ve:ako
ristcma eñag11c34rmaten dituztc
Lehenengo rnrbrukri~~uraaailufk,
APPLi?
cra COMMODORE bezaiakoak ? v e n sistema
~ r a s i i cpropioah zcuzkaten Balna 'DICITAL
RE5EPqCV' entrepresak. zortzi bateiío mikrn
konputaqni'ua~bere CPM!CO 515terna craq,lea standard D?ZSia ezartzra lortu du

Control Prograrn for Micfocomputerrcn
inizralck nsatztn d u t r CPiM hlua fl;isi~ran
( 1 0 7 3 urtean), in tci 8080A niiirrnprozesadorcarcr: agrnd~iak~xekutatzckrid8=,cria:ua
izan ren, CP Mirr? oiiarrizke modirluak (CCP,
OD05, €3105) 8C80ri mikroDrc?ct7sadorcarpri
mihiztadur.? icvqoaraz ' d a t ~ ~ ,v+a,n riren
ticirrc.~cqatilr, CPrM 5ic,tcrra eragilca,
8050p4 mikroprozesadorrtín cdo bere aqindualc s P ! r Y r l diluztcn bcstc niikroprozcsd
dorert;in ( 7 1 1 ~280
9 cdo lntel 8085 bcz?la)
C

oinarrltren diren mikrohonputagaiiuetara trukagarria da. bakar bakarrih lntei 8086 eta
8088. 16 btteho mihroprozesadoreetan ornarritzen
diren
mikrokonputagailuetarako
CP/M/'Bá sistema eragiiea dago CPJN 5istemaren, mui trpostu-berbioa M W M izenaz ezagutzen da Bestalde, miRrokonputagailu batek CP/M slstema eragiiear runtLlonaWeko
cuskarri magnetiho era helbidegañria behar
du. hau da drsket-unitate bat edo gehiago,
eta baita ere. gutxienez 16 K bytetako RAM
memoria Memorla helbidegarrtaren gehienezho kopurua 65 536 byte edo zortzikoteRoa da ( 6 4 K).
CP/M sistema blltegiratuta dagoeneko
dlskelearen O Pista, 1. Sektoñean sistemaren
programa hargatzailea dago grabatuta €ta
konputagaliua pizten dugun bahottrean,
PROM memoria batean grabatuta dagoen
errutina baten bidez programa-kargauaiiea
memoria nagusira pasatzen da eta autornarlkuht aktibaiu egiten da A ) Programa honek.
CP/M sistema eragilea osatzen duten hiru
modulualh rnemonara pasatzen ditu 0)
tíonputagaifua plzten den bakoitzean, 515team hasieratu egiten da eta hasieraketa honi "Hovetako Kargaketa" deitzen zata
e ~ a ~ r l p n r eirtikirrkitn,
n
eta
h

~ 1fvn1t)r
t
~la11S i s t ~ ~ t i i n r t ~ n

hi1t~pir:~krtn

Memoria

hete barik
(zurizl

PROllek ztizpnt t e n du sistrm;irpn prog.rnma

karpatzailear~n
karcnk~ta

0 pista l . Sr ktnr r l r k Sistema-

O Pista T .

cjektorea

CP/M sistemak, hasreratu ondoren, pan
talla hau aurheztuko du

X X k CPIM Ver y .
YA>-

XX eta y y renbahi batru dira eta zera
adierazten dure

CP/M srstemak memorlaren XK K 2orPikote gordetzen du bere erablferarako ela bere rncnpean dauden pregramentzat K X . 16
era 6 6 arteko zenbakia izango da
y y zenbakiak, sistema eragilearcn bertsroaren zenbakia edierazten du Hasteratlk
CP/M sistema egokitzen joan da, o ~ d o z
ondoko bertsioetan

A> ikurrah ("Prempr'), konputagarlua komandoak onartzeko prest dagoeta adierazten

au
Memoriaren egitura eta erabilera:
CWM srstema eragileak, bioke desbcrdir-ictan zatitzen du memoria nagiisia, eta ata1
Iiatzu beraren erabilerarako erreserbatren di-

!u CP/M sistemak berarenfzat gordeczen dituen hplblde bakarrah, rnernoriarcn aide bajuenran daude (helbide bajuenak dituen sckzioan)

Sistcmaren
programa kargatzalleah,
CP/M sistemaren hiru rnoduluak (CCP. 8005.
BIOS) memoriaren afdc artuenean jartzen dniü. cta erdiko aldea programa rragankorren
atalarentzat crreserbalur

ti4 K l i p ~ r ~ a kiriciiiliriao

dun k{inputa~ailu
ha
ten nirtiinrinrrri
egitrira. rPn1
~istenint~
nienpean.
n

rnareri menpean CFrM sistema, memorlaren
256 helbidetrk ( 100n hexadezirnala) goraniza, hasteri da gordctzen era5iltzaiiearen programak, kargakPta 05atu as?e edota memoria
bukatu arte

Programa b a t T8A modulua baiñio handiagoa bada, CPiM 515temak CCP rnoduiuari
jarraituito du gordfiuen programa. rntlrnorran
l~hu
gchlago ior t z e k ~programarcnrzat TPA
eta CCP moduiuak t e l l a 4 a " ~ ~dira
n Era programa honen cxekuzioa bukatzcn dcnrar.
iion:roia CCP rnodu'ura bueitaaen da. eta
sistema oirkargatua izanqci da dic,kctetrk
nargakcta honctan ez da =,,stema nsoa kargatzen, CCP rncidlirua bakarrik

TPA:

Programa iragankorren atala, TPA, (Transien! Program Area} memorla nagu5iaren 23:I
bat da. eta bertan erabiltzailearen programak gordc eta exekutatlen dira. CPJM 5iste-

TPA moduluaren tamainua aldatren da
kcinputagailu bakoit7arcn memoria naguslaren edukiarrori ara9era Aiderantziz. CCP,
BD05 eta 8105 m o d u l ~ e ntamainua iraunhorra da
4

lzenean cdo rnolan crabilYen denean, '
ikurra vena edo motaren galnetatiko zati
osoaren oñde jar datteke

.

" BAS izenah, EA5 motataho fitxategi
gurtiah aipatzen ditu

.

XXXX
izenak, XKXX izenaz zehartu 61.
ren htxategi guztrak aipatren ditu

t t a i i e n edota mota barruan, ? Ikurrak karaktere bat bakarrik ordenen du
"Dtgital ResearcWen eskuliburuetan, fiwategi-errefcrentzia
anbiguoak, =a'afnma'ar
(Ambiguous ftle Mame), laburdumz adierar-

. ,- -

T T

tak

ten dira. eta "ufn-ar (Clnarnbiguous File Ma.

mel. nzena guztiz zehartuta dagoenean
D~sketean,fitxategientzat espazloa gest ionztzea eta hokatzca. BD05 modflluaren
sereginrtatik bat da
Frtsategi bat handitzen badoa. CP/M sisternah lehu qchiago asignatzcn dio disketean, eta fruca:cgiaren tamainua txihrtci bada,
CPrM sis:emak berreskuratren du espazio
hori, besrc 'i+xateg~ehin aprobetxatzeko Ba.
Iiabide honek berrizten du CP'M Jistema.
beste mterna erasil? batrutik era fitnategi-ikokaketa dinarnrkoa demtzPnzaio
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Bi Nomando mota daude Komando egon.
iiarrak. sistcma eragiiearen barnean integratuak daudcnak dira Cta Kornando ez-egoiliarrak. COM fitnategi-mofa berala. disketetan
grabatuta dauden,~k Firxategi egiharigarrtak
dira Dtsketetik brgatzen dira eta TPA moduan exekutaiu riormaiki, Srstema eragriearen drsketea Ptortzen dira
515tcn7a kargatu ondoren. Kornando
egolliarrek memoria nagusian irauten dute
beti. CCP moduiuan. konputagairua arnaltu
arte Asko erabiitzen dira eta hornando
tiauck. teklatutik idatzi ondoren, interpretatuak dira eta errore 5intFiktlkorik e2 badira detfktatzen. berehala exchutatzen dira

I f I I

Pantailatrh aurkezpe? haw ( a lrudta)
aterataz. CCP rnoduluak oharterazte~ du
prest dagocia kornandoak onartzcho

Beste disket-unitate bat erablli nahi badugu, d tekleatu behar dwgu, d nahi dugun
dlsket-unitatearen dagohian letra izanlk (
irudia)

3
A > D l R * TxT
Bat. TXT
Melp. TxT

b irudia
CP/M sisremah sei komando egoiriarrak
ditu

plR Duda barlk gehien erabiitren den Kornarciria da Aukeratutairo dlsketearen fiwategt-kataiogoaren zerrenda ematen du
Oharra azpirnarratzen diren gaurak, erablltzaileak idatzi behar ditu teklatutik ~ t Rea
turn-tekla <CR> sakatuz buhatren dira

CP/M srstemareq 2 2 Bertsioak. Lerto
bako~tzeanLau fitwategiar aurkez:en du. katalogoaren zerrenda

ERA D i ~ h e ' t ~ t!t%a:egi
ik
-

.mu

A > DIR
Uat.TXT
Ili. PAS
HI. COM
t Iiru. D a t
SeiG. Da t
3Ielp. TuT

bat ezaba2eirn

bar edo fmocategl-

erabiitzeri da

A >ERA D a t . TxT

A >F:!ih R: Giifiin7 . TrT
A > 1EIi1 R .

1%. ZPTO.RAS
II Rat. PAS
R htuna. rílM

A > R E Y SUS. TuT
Hi.

A

DIR Komandoa exekutatw ondoren. pantailak A> lhurrak ateraho dttu, eta CCP rnoduiua rain @gongoda

Egiaztatzeko. DIR Komandoarehln ihusiho
dugun aukeratutako fihategien izenah e2 direla agertzen Katalogoan, ezabatuak izan bai t
otra
R A ' " egiten bada, disketearen Rtnategi guztiak ezabatuko dira, eta aurretik, badaezpada konputagailuak operatzalleari galdaven dio denak borratu behar diren ala e2
"ALL FIIE (Ym) rnezuarekin
Y ( yes) baldin bada erantruna, fitxategl
guztiah ezabatuak izango ara, eta ti (no) bada, Kornand~aeten egingo da eta Kontsola
CCP moduaren menpean ~arrikoda 'berriro

REM: iiitxateg~enizena aidatzeko Komandoa
d(3 K ~ m a n d ohonekln ezin dira erabllr IZen
anbiguoah
REM I Berria = I Zaharra, hau da Komandoarcn forma Auheratutako Izgn berria. bestc fitxategi baten izena baldln bada. CPIM 515!cmah eten egingo du Kornandoa eta "Fiie
Enists" merua aterako du pantailatih Morrexegatik ohi tuta ona da, ERA Komandoa erabi1 1 aiirretik, DIR Kornandoat, thustea fitxatPgien krenak

= Help TKT

I'hSIIrru DatSeiG. DatSOS.TxT

> KF:N SriG

nni.= Hiru. Dat

Zaharra Dat fiMategia e2 dago A diskelean eta ez duelaho aurkitzen, esin dio izena
aidatu

F txategi baten eduhtna pantailatih cdo
tnprirnagailuti4 Itstatuko du Fitxategla A5Cil-Rodea2 Fodekatuta egon behar da

TPA rnoduluar dauden prciqramck, disketean
probaven ditu MihitZadur3-lerigoaian prograrnatzen dutenck erabiiPer dure gehienbat Komando hau

User
Kornando hau 2 2 bertsioa barna zaharragoptan ez dator Frabiitzaiie tiakoitzarentzat
disketearen fltrategi-ihatalogoan atala%de'initzcn dCiJ €rablltzatle bakoivaren fltxategler
senbakiah aslgnatuz (zero eta hamabost bitarteko renbakia)
Komando cz-egoiltarret, sistemaren utilltate-programah deiWen zale

*

COM motatairoahdura, eta 256 ( 100H)
helbidetik hasita. fxcHutatzeko prciposatuah
daude

STAT COM
PIP COM

5YSGEW COM

fD COM
DDT COM
A5M COP
LOA0 COM
M0VCPF.I COM DUMP COM

eta gainera. konputagaiiu,~rrnegile tiakoitrak
ematen duen FORMAT (edo anuerako ba2)
utilitatea

5tat eta Pip izango dira gehien erabtltzen
diren utilttateak

1

na aidatuko dro. tzen berria Berrial COM
~zanik
PIP Kornandoan. f i tnategien irenak guztiz
zehaztuak cdo anbiguoak erabil daitezke

Drsketearen espazro librea eta fitxategren
atributuak eta tamainuaíi buruzko informa210estaristnkoa ematen du

mora.

Adi bidez

4>PiPB

=A

' '

A disketeko fitxategi guztiak. E dlshe
tean kopiatuko ditu. lten berdlnehln

Fiotategi ba tetih disposi ti bo ba tetara, dlspositibo batetih fiwategi batetara eta dispositibo desberdln artean, dotuak eta informaziaak kopiatzen ditu PiP Kornandoak

1

'

Diskete baten hasieraketak bi helbwru
ditu

Recs fitxategiak okupatzen dituen 128
zortzihoteho erregistroen kopurua

1 - Disketea ruritu, garbitu ilorretarako
cP/M sislemak, sektore bat zuriz edo garbi
dagoela adierazteko E 5 M rortrikotea erabii.
tzen du

Bytes fltxatcgiarcn tamainua K bytetan
neurtua Acc fitxatcgiaren atrlbutua W irakurri eta grabatu egin daiteke WO bakarrik
iñakurri 5YS sisternaren fitrategia DIR kornandoaz e2 da agertuko fitxategr-Katalogoaren zerrendan O Friename Typ iitxategiaren
rzena, mota eta zein disketean dagoen d

2 - Disketearen egitura cdo forma aldalu
Inforrnario gehiago 3iItegrraaeko, dcnuitate
sinplea dentsitate b ~ k o i vbihurtu nahi badugu, berriro haclieratu egrn befiarko dugu
d rsketea

Byte5 Rernaining on A 216 K A disketean geidiaen den cspazioa Adibide honetan 2 16 K bvte gcldinen dira bete barik

Konputagaiiu enpresa g e h i ~ n e k hasicra.
ketarako funPio edo utiiitate bat ematen dute, hau da FORMA1 edo beste antzerako bat
Format prograrnak hasierakefari buruz (dcntsitate srnple @dobikoitia. zenbat rortrihote
osatzen duten sehtore bakoi tza eta abar) gaidera batzci egingo ditu Eta galderaren eranpuna jaso ondoren, dishetea haslcratu cgingo d a eta bukatu ondoren CCP modulura pasatzen da kontrola Orain dishetea prcst
dago, bertan informazioa biltegirakeko

STAT Komandoak, CP/M sistemañen dispositibo ioglko eta fisrkoen informazioa ere.
eta drsposit bo horien eikar asignarioa egiten
du

PIR
Komando honek z i r a eqiten du Iitxategiak kateatu, fitrategicn hopiak atíira eta fiMategien kohatrea alda diskctc batc tih beste batetara

A> PrPB Berrral CON = A ZaZaharra2 COM

A dlsketetlk irakurrltaho. Zahorra2 COM
fikdfegia B di'iketeon kopiatuko du. eta i e -

Baina diskete honek e.? du sistcrna cragiter-ik eta horrexegatik. sistema eragilea ducn
beste diskete batekin batera erabili beharko
da

1-

1

Sistema eragilea, ez da fitxategn bat bezala kopiaven t i i n da PIP Kornandoa eraDiii

,

:

Horrexegatik, formateatu ondoren, sistema
eragiiea disketean kokatu nahi badugu. 5Y5GEn Komandoa erabiii beharko dugu

Adibidez, gure konpuitagailuaren memoria nagusi 6 4 K bytekoa da, eta sistemak bete er dezan memoria osoa, 42 K byte ezik.
ondoho hau cgin dezakegu

5ysgen Kornandoak, sistema eragilea kopiatren du diskete batetih beste dlskere bateta ra

-

CPlM 5isternaren drsheteah, lehenengo bi
Pistetan (O era 1 ) e.? ditu fiwategifik bilteglratzen Cspazro honi (6356 zortlikoteah) programa kargaaaile eta 5istema eragilea kokatzeko errescrbatzen ditu

A > .\79VCP3t 42 *
Readv For " S r s r e n " OR
''Savi, 42 TI"4 42.COM"
A > S'r'ST;E.X1

f t a pfograrna hauek e.? dira dlsketearen
fi txategi-katalogoan agertuko. ezta fitxategiak be2aia biltegiralu cta atzitu

Programa honek, memoria nagusiaren
edozein eduhierarako prestatren du sistema
eragilea

helbideak:

1

43.007

Sysgen egin ondoren. prPstatutako 5rstema cragilea diske:eal bi'tcglratuko d a eta
memoriaren egitura. sistema honen menpean. honelakoa rzango da

Meniorinrrti zital hau
askp ~ ~ l < l l tda.
z t ~
era111I ~ r hi.rt.rientzat
n

Eo;
-

1

Testw-htxategiak editatzeko programa
bat da Sistemaren Edltorea da eta ED CON
fitra teglan biitegiratuia dago Programa honek t e k l a t ~ t i k j d 5 0 t ~ edituen
n
karakterfiah, fitxateg! batean biltegiratzen drtu
frroreehin idatzi egin deiako edo aldahetak egin nahr direlako. editoreak tekleatu den
inforrnazioa, pantailatih edo inprimagailutlh
ateratzeho eta aldatreko, ezabatzeko edo gehitzeko, azpihomando batzu drtu
Baina erablltralle batek testu-prozesaketaraNo erabill 'behar badu bere ordenadorea.
€ 0 COM programa e2 da egokiena. Horretarako CPiM sistemaren menpean exekutatzen
diren programa bereziak, testu-prozesadoreak, daude Adibidez WORD5TAR. the MACiIQ WAMD eta abar

n'au da CP/M sisternaren mihiztatzailea
Konputagailuah exekuta deraheen objektu-Kodera ivultzen ditu m~hlztadura-lengoavan
idatzitako iturburu-programak

ASM mihiztatraileak lntel 8080A mikroprozesadorearen ob~ek!u-kodea sortararten
du Iturburw-programa, testu-fitxategi bat bezala sorterazten da. sistemaren €0 editorea
edo beste edozein testu-prozesadore sofistrktuagoa erabiliz

Ararketa-dlnamtkoaren lanabesa dei'tzen

raio. eta mahina-lengoaian idatzitako programak azterveko eta atazteho erabiitzen da.

azhen baten programak prest jartzeko

Programa prest dagoenean. hau da prograrnaren arazketa buhatu denean. iiex motatako fitxategl baten biitegiratu behar da
LOA0
Konputagarluak, blex rnotataho fitrcategia (programa) ezin du egiharltu
Ilahiz eta DDT programak, mtkantsmo
bat eduhi programaren formatoa Mex formatotih objehtu-hode brtarrera pasatzeko, LOAD
programa erabiltzen da hau egitccto
A> load Bat.Hex

Bar Hex fitxategia lrakurrrko du A dl5ketetik eta COM rnotako fiotategian brhurtuko
du (Bat COV htnategia exekutagarria da) Bat Hex fikaregnak disketean jarraituko du Ez
da ezabatu
DUMP:
a Hex motatako fiticategien eduhina
aurkezfeho ballo du CCP rnoduluaren TYPE
komandoa berala erabrltlen da A5Cil formatodun fitxategiak aurkeztu beharrean. flexadtzrmai formatoak aurhezten ditu

Batch prozesuetarako, Kornandoz osaturrho fitxategiak kargatren ditu Fitiategi horick fditoreaz 5ortu behar dira eta CP/M sistemaren Komando-rcrre~dabat eduhi behar
dute Zerrenda hori Knmando bakoilza banan
banan exehuiatu nahi dugun ordenean ordenatua egon behar da

*

ELHUYAR. ZIENTZIA €TA
j TEKMIKA
bi hilabetean behin zure
¡eskutan
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